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Szeretettel köszöntjük a Pedagógusokat!
Kiss Kálmán: Tanítónk
Betűket adott nékünk s számokat,
s mi úgy éreztük: gazdagok vagyunk.
Micsoda öröm volt, hogy olvasunk!
És olvastunk és olvastunk sokat.
Adott,
adott
ő
szép
mámorokat.
Büszkén éreztük: lázas az agyunk,
minden dologra van pontos szavunk,
s a legfőbb kincsünk lett a gondolat.
A katedrán állt ő, és csak adott.
Hogy is feledhetnénk a mosolyát?
Tőlünk gyakran csak csínytevést kapott,
bolondokháza lármás iskolát.

Az aszófői Heiling Zoltán fotója
Pedagógusnapra

Emlékezzünk Gerencsér Miklósra
8 éve, május 17-én távozott közülünk
Gerencsér Miklós újságíró, képzőművész.
Eredetileg
festőművésznek
készült,
olvasmányai
hatására
érdeklődése
a
szépirodalom felé fordult, jóllehet élete végéig
készített győri városképeket és portrékat.
Első ifjúsági regénye, a gyermekkora
színhelyén,
a
győri
munkásnegyedben
játszódó Hátsóváros (1958) sikere után a
Magyar Írók Szövetsége támogatásával a
Magyar Távirati Irodánál (MTI) mint
gyakornok helyezkedett el.
(folyt. a 2. oldalon)

„Élen állsz, és messze látszol, sose feledd, példa vagy!”
(Nagy László)
Június első vasárnapján azokat köszöntik, akik az
orvosi és lelkészi pálya mellett talán a legszebb
hivatást gyakorolják, gyermekeket nevelnek, jellemet
formálnak, példát mutatnak- a pedagógusokat.
Őket, akik minden nap részesei a csodának, segítik
tanítványaikat a tudás rejtelmes útjain, és ismereteiket
maguk is folyamatosan megújítják. A nevelők mindig
fiatalok maradnak, hiszen fiatalok között érdeklődő,
csillogó „szempárok tükörtermében élnek”.
Felemelő, szép hivatás a pedagógusoké. Emberré
nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, követendő
példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a
gyermekek előtt, és elindítani őket az élet
nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján
– kísérve szeretetükkel – nemes feladat.
Bizonyára minden diáknak van olyan tanára, akire sok
év elteltével is szívesen gondol vissza. A remek órákra,
kirándulásokra,
beszélgetésekre,
tanítója
szeretetteljes, irányt mutató tanácsaira.
Széchenyi Istvánt idézve: „Azokért élünk, akiket
szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek
élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”
Szeretettel köszöntjük az aszófői pedagógusokat!
Forrás: www.boon.hu

Folytatás az 1. oldalról
Katonai szolgálata idején a Néphadsereg c. lap foglalkoztatta.
Leszerelése után visszatért az MTI-hez, s újságírói, szerkesztői
munkája mellett sorra jelentette meg szépirodalmi alkotásait.
Regényeket, novellákat, ifjúsági történelmi műveket, életrajzi
regényeket írt, műveiben gyakran keverednek a valóság és a fikció
elemei. Legismertebb műve az Aradi napló (1981), amely húsz évig
készült, s az aradi eseményeket, a vértanú tábornokok utolsó napjait
mutatja be, az egyik szemtanú, Ignaz Böhm szemszögén keresztül. A
szívrabló (1970) c. regénye egy modern „Kakuk Marci-könyv”,
amelynek főhőse Üllős Fábián taxisofőr meséli el kalandos szerelmi
életét. Dunapentelei emlékeire később is többször visszatért (Idegen
feleség, 1975), ill. több szociográfiai riportot is készített munkásokról
(Középütt a gyár, 1980). Több életrajzi regényt és ifjúsági népszerűsítő
életrajzot írt Eötvös Károlyról, Táncsics Mihályról (a Nagy emberek
élete, ill. az Így élt… sorozatokban). Dokumentumregényei általában a
II. világháború utolsó éveivel foglalkoznak, egyik utolsó
műve, Radnóti Miklós (1909–1944) halálának körülményeit vizsgálta.
Több színművét is bemutatták.
Aszófőről és a környékünkről készült festményei a mai napig díszítik
az Önkormányzat falait, sok helyi lakos otthonát. Könyvet írt
Aszófőről, a táj szépségéről, a helyi emberekről- melyből sokszor
idézünk. Falunapi megnyitó beszédei műalkotás értékűek.
www.nevpont.hu

AJÁNDÉK AZ ASZÓFŐIEKNEK
Ünnepélyes keretek között helyezték el Vollein Ferenc festőművész két portréfestményét az aszófői Szent László
Római Katolikus Plébániatemplom bejáratánál.
Az eseményen Mohai Gábor előadóművész tolmácsolta Szemes Péter esztéta a festő munkásságát és festményeit
méltató sorait.
Vollein Ferenc számára a Balaton és Toszkána mellett a Szentírás és a szentek élete kínálja a legfontosabb témát.
Számos alkotói elismerése közül a legjelentősebbet ennek köszönheti: Ferenc pápa 2016-os audienciáját és hogy
„Szent Márton megkereszteli édesanyját” című alkotása bekerült a Vatikán képtárának gyűjteményébe. S az
egyik legutolsót is, hiszen ez év elején Veszprémben, 37. önálló kiállításán Márfi Gyula érsek atya méltatta a 19
éves fiatalember szakrális műveit és a rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gellért atya is. Erre az alkalomra
készült el az a két festmény, melyek ma itt, Aszófőn nyernek végső elhelyezést. Szent István és Szent Imre
portréja egyaránt jól illeszkedik Ferenc Árpád-házi szenteket bemutató sorozatába és nemzeti nagyjainkról
festett, formálódó arcképcsarnokába is. Kettejük összetartozását a családi kapcsolat mellett a hit közössége, a
magyarság ügyéért, a nemzet megmaradásáért érzett felelősség is megteremtette – írta levelében Szemes Péter. A
Szent Imrét és Szent Istvánt ábrázoló portrékat Gergely Gellért, Aszófő plébánosa áldotta meg.
Forrás: veol.hu

A Képviselő - testület munkájából:
- Megtárgyalta és jóváhagyta a testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetéséről készült beszámolót.
- A 2017. évi Aszófő község költségvetésének módosítására rendeletet alkotott a testület, valamint
elfogadta a 2017. évi zárszámadást.
- A képviselő testület döntése alapján az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyarországon
található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témakörben.
- Döntés született a főzőverseny támogatásáról.

Lakossági Tájékoztató!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály
az idei évben is támogatja
a 16-25 év közötti nappali tagozatos
tanulói vagy tanulói jogviszonnyal
rendelkező

ŐRIZZÜK MEG A HÍRMONDÓ HAVI
SZÁMÁT
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott hónapban
tartandó rendezvényeinkről külön meghívó
csak kivételes esetben kerül kiküldésre.
Az esedékes programokról az ASZÓFŐI
HÍRMONDÓBÓL értesülhetnek

diákok nyári foglalkoztatását az
Önkormányzatnál.
A programról felvilágosítást és
jelentkezni
2018. június 30-ig az Önkormányzatnál
lehet.

AZ ASZÓFŐI TERMELŐI PIAC
ÁTMENETILEG SZÜNETEL.

Az Önkormányzat értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő aszófői 058/15 hrsz-ú 8682 m2
területű chardonnay szőlő területét. Érdeklődni személyesen a Hivatalban illetve a
06-87/445-081 telefonszámon lehet.

MEGHÍVÓ
A Tihanyi Bencés Apátság énekkara
2018. június 24-én 18 órakor
hangversenyt ad az
Aszófő-i templomban
Szent Lászlónak, a templom
védőszentjének
közelgő ünnepe alkalmából.
Vezényel: Varró Krisztina karnagy
Zongora, orgona: Küronya Veronika
Ének: Rábaközi Rita, Somos Edina,
Somos Zoltán

MEGHÍVÓ A VIGASSÁGOKRA
2018.június 29-30-án (péntek-szombat) szeretnénk ismét, ha a falu közössége jól
érezné magát az „Aszófői Vigasságok” rendezvényén.
Az idén pénteken este focival indul a rendezvény.
Szombaton színes és színvonalas programokat élvezhet a nagyérdemű, délután
elsősorban a kisebbek találnak maguknak programokat (lesz Buborék együttes,
ritmikus gimnasztika bemutató, de a Dallamvilág-os lányokat is láthatjuk). A
kézműveskedés sem marad el, az idén mexikói stílusban ügyeskedünk.
Kora estétől pedig a felnőttek is tartalmas előadásokat láthatnak. Fellép ismét a
Győri Ütőegyüttes, a városlődi Pergő- Rozmaring néptáncegyüttes, valamint a
„3 Coyotes” mexikói zenekar, este pedig utcabál lesz.
Mindemellett szeretnénk ismét finom ételekkel ellátni a közönséget – ezúttal kicsit
másképp is. Azonban ha igény van rá, nem szakítjuk meg a hagyományos főzést
sem, melyre még mindig lehet jelentkezni.
Kérjük, aki szeretne főzni a vigasságokon, jelezze a Polgármesteri Hivatalban,
telefonon vagy email-ben.
Keressék plakátjainkat, figyeljék facebook oldalunkat a pontos időpontokért.
Tartalmas jó szórakozást kívánunk, szeretettel várjuk Önöket, Benneteket!
A Vigasságok szervezői

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Orvosi rendelés:
H és P: 8:00 –
9:00
SZ: 15:00 – 16:00
Helyettes orvos
Június 15. péntek
12 óra
Június 18. hétfő
16:30
Június 22. péntek
12 óra
Dr Lampert
Veronika
elérhetősége:
06/ 70 946 3158
Nővér
telefonszáma:
06/70 410 8395

Könyvtári nyitva
tartás:
Naponta
8:00 – 14:00
Szombaton:
14:00 – 16:00
JÚNI 18-24
ZÁRVA!!!!
Hegyközségi
fogadóóra:
Balatonfüreden
8:00 – 14:00
Körzeti
megbízott:
Hetesi András
Telefonszáma:
06 30 945 4660
Szociális ügyek:
Budai Kinga –
családsegítő
Minden páros
héten, csütörtökön
11:00-12:00 óráig
87/580-612
20/382-1141
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Szemétszállítás
péntek!

